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يائير واالخ*

جينيولوجيا مسألة تقسيم فلسطين

والمنطق الذي احتكمت إليه

* كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن.
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إسرائيل  فلسطني/  على  يهمني  التقسيم  منطق  يزال  ما 

على مدى السنوات الثمانني املنصرمة. وقد ُطرح التقسيم للمرة 

األولى في العام 19٣7 من جانب اللجنة امللكية لفلسطني. ودعت 

اللجنة في اقتراحها إلى إقامة دولة يهودية في اجلليل والسهول 

الساحلية، وإقامة جيب بريطاني في القدس ويافا، وإقامة دولة 

عربية فيما يتبقى من البالد. كما أوصى هذا االقتراح بـ»تبادل 

السكان« بني هاتني الدولتني، وهو ما كان يعني طرد ما ال يقل 

عن 225.000 عربي من الدولة اليهودية، وطرد عدد أصغر بكثير 

من اليهود، يصل إلى 1.250 يهوديا، من الدولة العربية. لم ُتكتب 

احلياة لهذا املقترح في وجه ما القاه من معارضة عربية عارمة ورّد 

صهيوني فاتر، ولم يبرز إلى الواجهة مرة أخرى إال في جلنة األمم 

لت في العام 19٤7.  املتحدة اخلاصة املعنية بفلسطني التي ُشكِّ

وكانت التوصية التي خلصت إليها هذه اللجنة، بتصويت أغلبية 

)تبسط  يهودية  دولة  إلى  فلسطني  بتقسيم  تقضي  أعضائها، 

سيطرتها على ما نسبته 56% من أرض فلسطني(، ودولة عربية 

دولية.  القدس إلدارة  بينما تخضع  )تسيطر على ٤٣% منها(، 

وقد أفضى اعتماد هذه اخلطة من جانب اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في قرارها )181( إلى اندالع حرب العام 19٤8، والنكبة 

الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل. ومع انطالق عملية أوسلو خالل 

العقد التاسع من القرن املاضي، عاد التقسيم مرة أخرى من 

خالل صيغة »حل الدولتني«. وما تزال هذه الصيغة مبثابة احلل 

الذي يحظى باإلجماع إلنهاء الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، 

على الرغم من تنامي الشكوك التي حتوم حول جدواها ومدى 

للمنطق  حتلياًل  املقالة  هذه  في  نستعرض  للتطبيق.  قابليتها 

الذي يقف وراء التقسيم وأصوله التي برزت خالل العقدين الثالث 
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والرابع من القرن املاضي، وندرس الطرق التي شّكل فيها التقسيم 

»حاًل«، واجلهة التي ُقدِّم هذا احلل لصاحلها. لهذه الغاية، نود هنا 

أن ننظر في الطريقة التي اعتمدها دعاة التقسيم في تعريف 

القضية الفلسطينية التي سعوا إلى إيجاد حل لها. 

لطاملا ُطرح التقسيم باعتباره حاًل وسًطا لكي يوفق بني مطلبني 

متشددين يصبو كل منهما إلى حتقيق حده األقصى بإقامة دولة 

االنتدابية  فلسطني  إقليم  على  عربية،  أو  يهودية  إما  حصرية، 

بكامله. بْيد أن احلل الوسط ال ُيَعّد حاًل وسًطا على اإلطالق إال 

إذا كان يعالج، في جانب منه على األقل، املطالب الرئيسية التي 

يضعها الطرفان املعنيان. ولذلك، لم يكن التقسيم مبثابة متوسط 

تقني بني نقطتني على طرفّي نقيض، وإمنا كان عبارة عن حل 

معياري يسعى إلى التعامل مع معظم احتياجات اليهود والعرب 

في فلسطني ورغباتهم املهمة في فلسطني. وحسبما جاء على 

مة  لسان اللجنة امللكية في هذا اخلصوص، فإن فلسطني مقسَّ

هي مبثابة »ساقية جارية خير من نهر مقطوع«.1 

اليهود  ساقها  التي  االدعاءات  بأن  االستعارة  هذه  وتوحي 

والعرب كانت متساوية فيما بينها: التطلع إلى احلقوق الوطنية 

والسيادة على األرض. وكان دعاة التقسيم يعتقدون أن الصراع 

الذي تدور رحاه حول فلسطني كان صراًعا قومًيا، ولم يكن صراًعا 

كولونيالًيا في طابعه. فقد كانوا يرون في فلسطني مجموعتني 

في سبيل  منهما  واحدة  كل  تناضل  أوروبيتني«  »غير  قوميتني 

حتقيق مصيرها في اإلقليم نفسه. وكان ُيقال أن كال الشعبني 

كانا ميلكان ادعاءات تاريخية صحيحة بشأن هذا اإلقليم )مع أنها 

كانت تختلف عن بعضها بعًضا(، وأنهما كانا يعّبران على رغبات 

متشابهة وأنه من األفضل االعتراف بها في دولتني إقليميتني. 

تبنت  التي  الصهيونية،  داخل احلركة  التوجه  ينشأ هذا  لم 

دولة  إقامة  لها  ييسر  سبياًل  باعتباره  مضض  على  التقسيم 

يهودية في خضّم البيئة التي كانت االضطرابات تعصف بها خالل 

العقد الرابع من القرن املاضي. فقد ُطرح مفهوم التقسيم »من 

األعلى«، من الدبلوماسيني البريطانيني والدبلوماسيني الدوليني 

من بعدهم. ولم يكن هذا احلل ينبع من مجموعة األدوات التي 

يعتمدها االستيطان الكولونيالي، وليس من باب املصادفة أنه لم 

ق في أي سياق استيطاني كولونيالي آخر. فعلى  يسبق أن ُطبِّ

النقيض من ذلك، ُوضعت فلسطني في إطار وسمها كمشكلة 

ووصفها  األقلية،  وحقوق  القومي  املصير  تقرير  على  تنطوي 

كمشكلة من جملة مشاكل قومية عديدة متتد من وسط أوروبا 

الذي  التحول  يتماشى مع  الهند. وكان تقسيم فلسطني  حتى 

شهده القانون الدولي والسياسة الدولية خالل حقبتّي الثالثينيات 

واألربعينيات من القرن املاضي، والتي كانت ترمي إلى إنتاج دول 

قومية متجانسة من خالل إعادة ترسيم احلدود وخلق دول جديدة. 

وقد أفضت هذه املسلَّمات إلى اإلقصاء القسري ملجموعات ليست 

بالقليلة من السكان املنتمني إلى »األقليات«. 

الفصل األول: التقسيم في الفكر السياسي 
الصهيوني والعربي 

من نافلة القول أن فكرة التقسيم لم تنشأ في اجلانب العربي. 

املطالب  كانت  املاضي،  القرن  من  العشرينيات  مطلع  فمنذ 

السياسية العربية في فلسطني واضحة ومتماثلة: إلغاء االنتداب، 

إلى  يفضي  ذاتي  حكم  وإقامة  لليهود  القومي  الوطن  وبطالن 

استقالل العرب. وقد القى تقسيم فلسطني إجماًعا عاًما على 

رفضه بوصفه منوذًجا ظاملًا ُفرض على البلد الذي تقطنه أغلبية 

عربية لصالح مجتمع من املهاجرين اجلدد. 

وتتسم مسألة املواقف الصهيونية جتاه التقسيم بقدر أكبر 

من التعقيد. فعلى املستوى الرسمي، أعربت احلركة الصهيونية 

املتحدة اخلاصة  التي وضعتها جلنة األمم  باخلطة  قبولها  عن 

املعنية بفلسطني، وعملت على حشد التأييد الالزم العتمادها من 

جانب اجلمعية العام لألمم املتحدة، واحتفلت بها كما لو كانت 

إجنازًا مهًما. ويضطلع هذا القبول الرسمي بقرار األمم املتحدة 

باعتباره  اإلسرائيلية،  القومية  الرواية  في  محوري  بدور   )181(

 19٤8 العام  خالل  إسرائيل  نفذتها  التي  للسياسات  تسويًغا 

وما تزال تنفذها منذ ذلك احلني. وينسجم هذا القبول كذلك مع 

تعتمد  بوصفها حركة  الصهيونية،  السائدة حول  النظر  وجهة 

مسارًا واضًحا يتجه نحو إقامة دولة يهودية تتسم بالتجانس 

قدر اإلمكان وال تسمح إال باحتضان احلقوق اليهودية، اليهودية 

فقط. وعادًة ما يقدَّم هذا املنطق احلصري الذي يقف وراء إقامة 

أنه مبدأ واحد ال ميسه تغيير، وذلك منذ  اليهودية على  الدولة 

انعقاد املؤمتر الصهيوني في العام 1897، مرورًا بالعام 19٤8 

وحتى يومنا هذا. ويتقاسم وجهة النظر هذه كال املتعاطفني مع 

الصهيونية ومنتقديها على نطاق واسع، وتشكل خطة التقسيم 

التي صدرت في العام 19٤7 نقطة االرتكاز في هذه الرواية وحجر 

الزاوية فيها. 

ومع ذلك، تنطوي وجهة النظر هذه، وحسب االفتراض الذي 

ساد مؤخرًا، على مفارقة تاريخية، كما أنها تغض الطرف عن 

التحوالت املهمة التي شهدتها األهداف التي قررتها الصهيونية 

على  تسعى  الصهيونية  كانت  األول،  املقام  ففي  وممارساتها. 
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مدى العقود األولى من القرن العشرين إلى احلصول على حكم 

ذاتي في فلسطني التي كانت تخضع للهيمنة اإلمبريالية: أواًل 

ضمن اإلمبراطورية العثمانية التي كانت تضم قوميات متعددة، 

وضمن إطار اإلمبراطورية البريطانية بعد العام 1917. 2 وقد عمدت 

احلركة الصهيونية إلى توظيف مصطلح »الوطن القومي« الذي 

يلفه الغموض بغية بيان غايتها، ورفض املؤمتر الصهيوني الطلب 

في   )Vladimir Jabotinsky( جابوتنسكي  فالدميير  قدمه  الذي 

العام 19٣2 من أجل اعتماد إقامة الدولة بوصفها هدًفا صريًحا 

ال مواربة فيه. غير أن جابوتنسكي نفسه وضح أن هذه »الدولة« 

ح  كانت عبارة عن حكم ذاتّي في املقام األول، وأنه كان من املرجَّ

أن ُتقام ضمن إطار فيدرالي أكبر. 

دميتري  ساقها  التي  الواضحة  الفرضية  وحسب  ثانًيا، 

القومية«،  »الثنائية  كانت   ،)Dimitry Shumsky( شومسكي 

مبعنى االعتراف باحلقوق القومية لكال اليهود والعرب ضمن 

عملًيا  افتراًضا  متثل  فلسطني،  في  املستقبلية  الترتيبات 

العقدين  تقريًبا خالل  الصهيونية  الفصائل  يتقاسمه جميع 

الثاني والثالث من القرن املاضي.٣ وقد عمل الصهاينة على 

خلق أغلبية يهودية في فلسطني من خالل الهجرة اجلماعية 

إليها من أوروبا، وقد افترضوا مع ذلك أن أقلية عربية كبيرة 

سوف تبقى داخل الدولة اليهودية. ومن أجل معاجلة مسألة 

احلقوق القومية العربية، شملت املقترحات الصهيونية إجراء 

في  »التكافؤ«  وبلوغ  كانتونات«،  و»إنشاء  فيدرالية،  ترتيبات 

عربية  كونفدرالية  في  فلسطني  ودمج  التشريعية  اجلمعية 

باعتبارها  األفكار  بهذه  يسلّم  أن  للمرء  حاجة  وال  إقليمية.٤ 

أفكارًا متساوية لكي يقر مبكانتها في احلرب الداخلية التي 

تدور رحاها في اخلطاب الصهيوني. فاملسألة ال تكمن في 

النوايا الطيبة أو اخلبيثة التي تبّيتها القيادة الصهيونية، وإمنا 

في السياق الدولي الذي كانت تعمل فيه، والذي جعل من هذه 

الصهيونية  القيادة  ُولدت  فقد  تقريًبا.  حتمية  أفكارًا  األفكار 

من رحم اإلمبراطوريتني اللتني ضمتا قوميات متعددة، وهما 

روسيا القيصرية واإلمبراطورية النمساوية املجرية، حيث كانت 

احلركات القومية تناضل في سبيل نيل احلكم الذاتي، دون 

االستقالل التام، فيهما. وفي احلقبة التي تلت احلرب العاملية 

األولى في عهد الرئيس األميركي ويلسون )Wilson(، اعُتمد 

تقرير املصير القومي باعتباره مبدأ توجيهًيا على املستوى 

الدولي. وال محالة أن الدول القومية اجلديدة في وسط أوروبا 

وشرقها كانت تضم أقليات إثنية وقومية ودينية كبيرة. وقد 

خرج مؤمتر باريس للسالم، الذي ُعقد في العام 1919، بنظام 

الحتواء النزاعات التي تنشب بني الشعوب املهيمنة واألقليات 

وإيجاد حل لها. وفي هذا السياق، حددت »املعاهدات بشأن 

الوليدة  القومية  الدول  على  متلي  التي  االلتزامات  األقليات« 

ضمان معاملة املواطنني واجلماعات كافة معاملة عادلة. وقد 

أُنشئت حديًثا في حينه، اإلشراف  التي  تولت عصبة األمم، 

على هذه املعاهدات وإنفاذها )من الناحية النظرية على األقل(. 

تتسم مسألة المواقف الصهيونية تجاه التقسيم بقدر أكبر من التعقيد. فعلى المستوى 

الرسمي، أعربت الحركة الصهيونية عن قبولها بالخطة التي وضعتها لجنة األمم المتحدة 

الخاصة المعنية بفلسطين، وعملت على حشد التأييد الالزم العتمادها من جانب الجمعية 

ا مهًما. ويضطلع هذا القبول الرسمي 
ً
العام لألمم المتحدة، واحتفلت بها كما لو كانت إنجاز

ا 
ً

تسويغ باعتباره  اإلسرائيلية،  القومية  الرواية  في  محوري  بدور   )181( المتحدة  األمم  بقرار 

للسياسات التي نفذتها إسرائيل خالل العام 1948 وما تزال تنفذها منذ ذلك الحين. وينسجم 

هذا القبول كذلك مع وجهة النظر السائدة حول الصهيونية، بوصفها حركة تعتمد مساًرا 

واضًحا يتجه نحو إقامة دولة يهودية تتسم بالتجانس قدر اإلمكان

جلسة إقرار تقسيم فلسطني في األمم املتحدة. 
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باحلقوق  الصهيونية  احلركة  أبدته  الذي  االعتراف  كان  ولذلك، 

العاملي الذي كان سائًدا في ذلك  للنظام  العربية مبثابة انعكاس 

اليوم. ولكن كانت املخاوف التي تكتنف حقوق األقلية اليهودية في 

أوروبا حترك هذا االعتراف أيًضا. فقد شّكلت املجتمعات اليهودية 

الصهيونية  للحركة  االجتماعية  القاعدة  أوروبا وشرقها  في وسط 

وعمادها. وكان النشطاء الصهاينة، وبينما كانوا يدعون إلى هجرة 

اليهود إلى فلسطني، يتوقعون أن معظم اليهود األوروبيني سوف 

يبقون في بلدانهم. ومع ظهور معاداة السامية وصعود جنم اليمني 

املتطرف خالل فترة ما بني احلربني العامليتني، باتت احلريات املدنية 

التي كان اليهود يتمتعون بها عرضة للهجوم. وفي هذا السياق، 

تطورت عالقة محتملة بني »القضية العربية« في فلسطني و»القضية 

اليهودية« في أوروبا.5 وكان من شأن إنكار حقوق األقلية العربية 

وحقوقها املدنية في الدولة اليهودية العتيدة أن يشكل سابقة إلنكار 

احلقوق املدنية الواجبة لليهود في أوروبا. وكان عدد ليس بالقليل من 

اليهود يخشون من أن الوطن القومي الصهيوني في فلسطني قد 

ُيستخدم كذريعة حلرمان اليهود من حقوقهم السياسية في أماكن 

بلفور، الذي تعهد  إليه في وعد  أخرى )وهو تخوف وردت اإلشارة 

باحليلولة دون حدوث مثل هذه السيناريوهات(. 

وعندما اقترح البريطانيون التقسيم في العام 19٣7، كان الرد 

فقد خصصت خطة  يكون عن احلماسة.  ما  أبعد  الصهيوني 

التقسيم للدولة اليهودية البقاع األفضل من فلسطني من ناحية 

البنية التحتية والزراعة. ومع ذلك، فلم تتجاوز هذه املناطق %20 

من مساحة البالد، كما كانت تستثني القدس. وفي نظر العديد 

من الصهاينة، كان التنازل عن بقاع ثمينة من أرض إسرائيل 

التاريخية أمرًا ال ميكن تصوره. فقد حّجمت اخلطة املذكورة قدرة 

الدولة اليهودية على استيعاب املاليني من املهاجرين القادمني من 

أوروبا، وهي الهجرة التي كان الصهاينة تشرئب أعناقهم إليها. 

وقد أبدى الكثير من الصهاينة معارضتهم ملبدأ »ترحيل السكان«، 

الذي كان له أن يضمن للدولة اليهودية أن تتسم بطابع متجانس، 

يحملها  كان  التي  اخلطيرة  الدالالت  أقلها  ليس  ألسباب  وذلك 

بالنسبة إلى اليهود في أوروبا. وقد تراوح االئتالف الواسع الذي 

ُشكل ملناهضة هذا االتفاق من أنصار احلركة التصحيحية إلى 

 6.)Brit Shalom( حتالف السالم

وفي الوقت نفسه، أبدى أكبر فصيل من الفصائل الصهيونية، 

ل املقترح والتجاوب معه. وكان  وهو حزب »ماباي«، قدرًا أكبر من تقبُّ

التوجه االنفصالي الذي اعتمدته احلركة االستيطانية العمالية قد 

أحرز إجنازات ال يستهان بها في سبيل إنشاء الييشوف كجيب 

منعزل من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية. ومع ذلك، فّضل 

حزب »ماباي« مواصلة هجرة اليهود واالستيطان إبان عهد احلكم 

البريطاني. كما أبدى احلزب موقًفا عدائًيا جتاه التنازل عن معظم 

فلسطني. ولكن دافيد بن-غوريون كان يرى فائدة جمة في فكرة 

»الترحيل« التي قدمها البريطانيون باعتبارها سياسة مشروعة. 

وقد شهد املؤمتر الصهيوني العشرون، الذي انعقد في شهر آب 

19٣7 في مدينة زيورخ، جداًل محتدًما حول هذا املقترح، حيث شدد 

بن-غوريون وحاييم وايزمان على الفوائد املتأتية من هذه اخلطة. 

وقد أبدى القرار التوافقي الذي خلص إليه املؤمتر رفضه الرسمي 

خلطة التقسيم، مع أنه فوض الوكالة اليهودية بإجراء املفاوضات 

مع احلكومة على أساسها.7 

أصول  تتغير  أن  قبل  طويل  وقت  يكد ميضي  فلم  ذلك،  ومع 

السياسة الصهيونية. فالكتاب األبيض الذي صدر في العام 19٣9 

ولذلك، كان االعتراف الذي أبدته الحركة الصهيونية بالحقوق العربية بمثابة 

انعكاس للنظام العالمي الذي كان سائًدا في ذلك اليوم. ولكن كانت المخاوف 

ا. فقد 
ً

التي تكتنف حقوق األقلية اليهودية في أوروبا تحرك هذا االعتراف أيض

االجتماعية  القاعدة  وشرقها  أوروبا  وسط  في  اليهودية  المجتمعات  لت 
ّ

شك

يدعون  كانوا  وبينما  الصهاينة،  النشطاء  وكان  وعمادها.  الصهيونية  للحركة 

إلى هجرة اليهود إلى فلسطين، يتوقعون أن معظم اليهود األوروبيين سوف 

يبقون في بلدانهم. ومع ظهور معاداة السامية وصعود نجم اليمين المتطرف 

خالل فترة ما بين الحربين العالميتين، باتت الحريات المدنية التي كان اليهود 

يتمتعون بها عرضة للهجوم. 



13

عدد 67

وفرض قيوًدا مشددة على الهجرة وشراء األراضي، وتدمير األحياء 

اليهودية في أوروبا على يد النازيني، والشعور الذي ساد بقرب نهاية 

حقبة بريطانيا اإلمبريالية، كلها كانت عوامل دفعت الصهاينة إلى 

تبّني إقامة الدولة اليهودية كسياسة صريحة في برنامج بيلتمور 

)Biltmore program( الذي صدر في العام 19٤2. وعلى سبيل املقارنة 

مع اخلطط السالفة، لم تعَط أي تطمينات بشأن احلقوق القومية 

العربية في »الكومنولث اليهودي« العتيد. وبالنظر إلى أن اليهود 

كانوا يشكلون أقلية في فلسطني، كانت إقامة الدولة اليهودية تعني 

أن تقسيم البالد أمر ال مفر منه. ومع ذلك، كانت مصادقة الصهاينة 

على التقسيم خطوة براغماتية، فرضتها الضرورات التاريخية التي 

املصادقة  هذه  ترَق  ولم  املاضي.  القرن  من  الرابع  العقد  شهدها 

مطلًقا إلى قبول أساسي بالبعد القانوني الذي انطوى التقسيم 

عليه، بل جرى تبني هذا التقسيم باعتباره سبياًل ييسر الوصول 

إلى إقامة الدولة، وليس باعتباره وسيلة حلل النزاع مع العرب. وفي 

هذا املقام، يشير إعالن االستقالل اإلسرائيلي الصادر في العام 

19٤8 إلى قرار األمم املتحدة عدة مرات، بيد أنه ال يأتي على ذكر 

مبدأ التقسيم وال الدولة العربية. 

الفصل الثاني: التقسيم بوصفه نموذًجا 
استيطانًيا كولونيالًيا؟ 

أن  املمكن  من  لكان  صهيونية،  غاية  التقسيم  يكن  لم  لو 

نفترض أن الصهيونية عّبرت عن منطقها الدفني الذي يسمها 

القليلة  السنوات  مدى  فعلى  كولونيالية.  استيطانية  كحركة 

املاضية، تزايدت وتيرة دراسة إسرائيل بوصفها دولة استيطانية 

كولونيالية مع ظهور الدراسات االستيطانية الكولونيالية كحقل 

متميز من حقول البحث األكادميي. وتكمن الفرضية التي تقع في 

صلب هذا احلقل في أن االستيطان الكولونيالي يختلف اختالًفا 

نوعًيا عن أشكال الكولونيالية األخرى. فاالستيطان الكولونيالي 

احلديث، الذي يتمحور حول السعي نحو االستيالء على األراضي 

واملوارد الالزمة لرفد الهجرة اجلماعية من أوروبا، كان يستند في 

أساسه إلى البحث عن إقليم من جهة، وإلى الرغبة في استئصال 

شأفة السكان األصالنيني الذين كانوا يقيمون في هذا اإلقليم 

من جهة أخرى.8 

وفي وسع املرء أن يفترض أن تقسيم فلسطني كان مبثابة 

وجه خاص من أوجه تنفيذ هذا املنطق. فالتقسيم كان عبارة عن 

استجابة منطقية للوضع الذي ألْفت الصهيونية نفسها فيه خالل 

العقد الرابع من القرن املاضي. ولم تتجسد آمالها في هجرة 

اليهود اجلماعية من أوروبا إال على نطاق متواضع. فالنازيون 

أقدموا على قتل املاليني الذين كان ُيتوقع لهم أن يهاجروا إلى 

فلسطني. ولم تكن الصهيونية متلك القدرة على جتاوز السكان 

احملليني من الناحية الدميوغرافية. وقد سبق لها أن استحوذت 

على نسبة تقل عن 7% من أرض فلسطني. وكان عليها أن توافق، 

في ظل هذه الظروف، على خطة تقسيم كانت ما تزال سخية 

من ناحية األراضي. وكان ميكن استخدام هذه اخلطة فيما بعد 

كنقطة انطالق نحو إجناز التوسع اإلقليمي في املستقبل. 

ويبني هذا التحليل األسباب التي حَدت باحلركة الصهيونية 

إلى قبول خطة التقسيم في العام 19٤7، غير أنه ال مييط اللثام 

عن األسباب التي وقفت وراء اقتراح هذه اخلطة في املقام األول، 

من جانب البريطانيني ثم من جانب هيئة األمم املتحدة. فقد 

أن  نفترض  أن  الممكن  من  لكان  صهيونية،  غاية  التقسيم  يكن  لم  لو 

الصهيونية عّبرت عن منطقها الدفين الذي يسمها كحركة استيطانية كولونيالية. 

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تزايدت وتيرة دراسة إسرائيل بوصفها دولة 

استيطانية كولونيالية مع ظهور الدراسات االستيطانية الكولونيالية كحقل متميز 

من حقول البحث األكاديمي. وتكمن الفرضية التي تقع في صلب هذا الحقل في 

ا نوعًيا عن أشكال الكولونيالية األخرى. 
ً

أن االستيطان الكولونيالي يختلف اختالف

فاالستيطان الكولونيالي الحديث، الذي يتمحور حول السعي نحو االستيالء على 

األراضي والموارد الالزمة لرفد الهجرة الجماعية من أوروبا، كان يستند في أساسه 

إلى البحث عن إقليم من جهة، وإلى الرغبة في استئصال شأفة السكان األصالنيين 

الذين كانوا يقيمون في هذا اإلقليم من جهة أخرى. 
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اعتمدت أغلبية تزيد على ثلثّي الدول األعضاء في األمم املتحدة 

قرار التقسيم رقم )181(، مبا فيها الواليات املتحدة األميركية 

يكن  لم  التقسيم  بأن  أخرى  مرة  وننوه  السوفييتي.  واالحتاد 

ووظفته  تلقفته  الصهيونية  احلركة  إن  بل  صهيونية:  مبادرة 

ملصلحتها. فهذه املبادرة انطلقت من الدوائر البريطانية، وحتولت 

إلى صيغة دولية. 

العاملي  التاريخ  إطار  من  التقسيم  يبرُز  تقدم،  عما  وفضاًل 

وأشمل.  أعم  سياق  في  دراسته  عند  الكولونيالي  لالستيطان 

فلم يسبق أن ُطبق هذا 'احلل' في أي سياق حديث آخر تقريًبا. 

واملعادلة السياسية التي تقسم املستعمرة إلى دولتني سياديتني، 

إحداهما للمستوطنني واألخرى للسكان األصالنيني، ال ُتَعّد مألوفة 

من أي حالة أخرى من حاالت االستيطان الكولونيالي األوروبي، ال 

في أميركا الشمالية وال في أميركا اجلنوبية، وال في أستراليا، 

وال في أفريقيا، وال في اجلزائر الفرنسية، وال في كينيا وال في 

جنوب أفريقيا. ولم يكن التقسيم جزًءا من مجموعة األدوات التي 

يستخدمها االستيطان الكولونيالي. ويبدو أن االستثناء الوحيد 

الذي يرد على هذه القاعدة يتمثل في تقسيم أيرلندا الذي جرى 

في العام 1921، مع أن هذا املثال ُيَعّد مختلًفا في جوانب عدة. 

املتحدة  اململكة  إقليم  بريطانيا، ودمجها في  أيرلندا من  فقرب 

بصفة رسمية، وموقعها في أوروبا، وتاريخها الطويل حتت نير 

االستعمار )والذي يعود في جذوره إلى القرن السادس عشر(، 

املستعمرات  مع  باملقارنة  ومتميزة  فريدة  جتعلها  عوامل  كلها 

االستيطانية في أوروبا. 

مستعمرة  تقسيم  على  أمثلة  تِرد  لم  آخر،  جانب  ومن 

استيطانية أوروبية واحدة خالل احلقبة التي تلت احلرب العاملية 

التقسيم  إجراءات  القائمة  وتشمل  فلسطني.  عدا  فيما  الثانية 

»القومي« الذي جرى في الهند ومنطقة مااليا البريطانية وقبرص، 

وإجراءات التقسيم »السياسي« في كوريا والصني وأملانيا. ولم 

تكن أي من هذه البلدان مستعمرة استيطانية. 

وفي وسع املرء أن يقدم جملة من التفسيرات املتباينة التي 

تستعرض األسباب التي أفضت إلى اإلحجام عن جتربة التقسيم 

في التعامل مع املقاومة التي خاضها السكان األصالنيون في وجه 

االستيطان األوروبي. ففي بعض احلاالت، كان السكان األصالنيون 

يتعرضون للهالك والفناء من خالل اإلبادة اجلماعية، التي لم تترك 

أي أساس دميوغرافي له معنى بالنسبة إلى تقرير مصير هؤالء 

السكان األصالنيني. وفي حاالت أخرى، كان املستوطنون البيض 

يشكلون أقلية ضئيلة ال تتيح لهم املطالبة بإقامة دولة تخصهم، 

أو كانوا يعتمدون على عمل السكان األصالنيني. وتيسر هذه 

االعتبارات لنا أن نفسر السبب الذي لم يجعل من التقسيم خيارًا 

جدًيا في طائفة متنوعة من السياقات االستيطانية الكولونيالية. 

ومع ذلك، فنحن نقترح بأن هذه االعتبارات لم تكن هي نفسها 

أحد األعراض، بل كانت هي السبب. فقد كان مشروع االستيطان 

الكولونيالي األوروبي يتمحور حول اخلطاب العنصري الذي يقوم 

على التفوق األوروبي. وكان املستوطنون يعتقدون أنهم ميلكون 

حًقا أخالقًيا يخولهم املطالبة باالستحواذ على أراضي السكان 

األصالنيني ومواردهم. وكان التقسيم يتعارض مع هذا املنطق، ألنه 

أوروبية  أمثلة على تقسيم مستعمرة استيطانية  تِرد  آخر، لم  ومن جانب 

واحدة خالل الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية فيما عدا فلسطين. وتشمل 

القائمة إجراءات التقسيم »القومي« الذي جرى في الهند ومنطقة مااليا البريطانية 

وقبرص، وإجراءات التقسيم »السياسي« في كوريا والصين وألمانيا. ولم تكن أي 

من هذه البلدان مستعمرة استيطانية. 

وفي وسع المرء أن يقدم جملة من التفسيرات المتباينة التي تستعرض 

مع  التعامل  في  التقسيم  تجربة  عن  اإلحجام  إلى  أفضت  التي  األسباب 

المقاومة التي خاضها السكان األصالنيون في وجه االستيطان األوروبي. 

ففي بعض الحاالت، كان السكان األصالنيون يتعرضون للهالك والفناء من 

خالل اإلبادة الجماعية.
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كان يفترض من الناحية النظرية على األقل وقوف كال املستوطن 

واألصالني على قدم املساواة: حيث ميلك كالهما حقوًقا متساوية 

في تقرير مصيره والسيادة على إقليمه. ولم يكن التخلي عن 

التفوق األوروبي من خالل السماح للسكان األصالنيني بالتمتع 

بالسيادة أمرًا قاباًل للتصور، متاًما مثلما لم يكن يرد في احلسبان 

أن املواطنة املتساوية قد مُتنح للسكان األصالنيني. ولذلك، فليس 

من قبيل املصادفة أن التقسيم لم يتحقق في نيوزيالندا أو هاييتي 

أو روديسيا أو حتى في اجلزائر. 

للدعم  العام  السياق  في  املسألة  هذه  إلى  النظر  وينبغي 

شك  من  فما  اليهودي.  القومي  للوطن  بريطانيا  قدمته  الذي 

في أن االنتداب، الذي صادقت عليه عصبة األمم، يّسر إطالق 

مشروع استيطاني كولونيالي. وقد اعترفت احلركة الصهيونية 

نفسها بهذا االنتداب بكل فخر، حيث أعلنت في برنامج بيلتمور 

)19٤2( أن املستوطنني الصهاينة »قد كتبوا صفحة مشرقة في 

تاريخ االستعمار«. وسمح البريطانيون بالهجرة اجلماعية لليهود 

األراضي  تسجيل  على  شجعوا  كما  فلسطني.  إلى  األوروبيني 

واستغاللها في املجاالت التجارية، بغية مساعدة الصهاينة على 

شرائها واستعمارها. وأضفى البريطانيون وضًعا شبه حكومي 

على الوكالة اليهودية باعتبارها ممثاًل للحركة الصهيونية والشعب 

ذ رغًما عن األغلبية  اليهودي. وكانت هذه السياسات مبجموعها تنفَّ

الساحقة من السكان األصالنيني في البالد. 

ومع ذلك، كان الدعم البريطاني محدوًدا ويتسم بالتحفظ إذا 

»القدرة  تكن  فلم  األخرى.  االستيطانية  باملستعمرات  قارّناه  ما 

االستيعابية« القتصاد السكان األصالنيني في أي مستعمرات 

املقررة  احلصص  حتديد  في  بدور  تضطلع  أخرى  استيطانية 

لهجرة املستوطنني، مثلما كان عليه احلال في فلسطني. فإلى حد 

كبير، أحجم البريطانيون عن تخصيص األراضي بصورة مباشرة 

لغايات االستعمار الصهيوني. ولم يكن لليهود الفلسطينيني دور 

مركزي أو قيادي في إدارة فلسطني، كالدور الذي كان املستوطنون 

البيض يؤدونه في أماكن أخرى. ولم جتعل هذه العوامل مجتمعة 

االنتداب أكثر قبواًل لدى الفلسطينيني العرب، غير أنها أبرزت متيز 

فلسطني عن املستعمرات االستيطانية البريطانية. وميكن تفسير 

هذا الفرق من خالل البيئة الدولية التي سادت الفترة الواقعة بني 

احلربني العامليتني، التي شهدت التنصل من الكولونيالية املباشرة، 

ووضع فلسطني ضمن »الفئة ألف لالنتداب«، مبعنى أنها كانت 

مبثابة إقليم »متقدم« تقع املسؤولية عن تطويره لكي يبلغ مرحلة 

في  البريطانية  واملصالح  بريطانيا،  كاهل  على  الذاتي  احلكم 

الطريقة  أيًضا  يعكس  كان  ذلك  ولكن  األخرى.  العربية  البلدان 

الفعالة التي كان البريطانيون ينظرون فيها إلى الوطن القومي 

االستيطانية  مشاريعهم  عن  يتميز  باعتباره  نفسه  اليهودي 

الكولونيالية في بقاع أخرى من العالم وال يشبهها. 

»االستيطان  على  جله  في  يرتكز  حلل  ميكن  كان  كيف 

الكولونيالي« للقضية الفلسطينية أن يبدو؟ نستطيع، في هذا 

املقام، أن نقف على بعض البراهني في خطة »الدومينيون السابع«. 

القرن  الثاني من  العقد  التي ُطرحت في  املبادرة  اقترحت  فقد 

املاضي، وحسبما بّينه أرييه دوبنوف )Arie Dubnov(، إقامة وطن 

السابع  الدومينيون  ودمجه ضمن  فلسطني  في  يهودي  قومي 

وأستراليا  أفريقيا  جنوب  جانب  إلى  البريطانية،  لإلمبراطورية 

ونيوزيلندا وكندا ونيوفاوندالند والدولة األيرلندية احلرة.9 وشّكلت 

هذه املبادرة جزًءا من املساعي التي بذلها اإلمبرياليون الليبراليون 

إعادة  خالل  من  اإلمبراطورية  حتديث  سبيل  في  البريطانيون 

اختراعها كإطار فيدرالي، أو كومنولث يضم شعوًبا، تتمكن من 

احتواء القوى الهدامة التي تفرزها القومية. وقد بحث الساسة 

واملفكرون عن هيكلية من شأنها إدامة الهيمنة البريطانية، في 

ذات الوقت الذي تسمح فيه بإقامة احلكم الذاتي احمللي للشعوب 

غير األوروبية كذلك. وفي هذا اخلصوص، كان ُينظر إلى فلسطني 

غير  سياق  في  املصير  تقرير  الختبار  أساًسا  كانت  لو  كما 

أوروبي. ولكن عبارة »غير أوروبي« كانت تشير بصورة رئيسية 

الفلسطينيني  السكان  دون  األوروبيني،  اليهود  املهاجرين  إلى 

كان  البريطانيني،  السياسات  واضعي  نظر  وفي  األصالنيني. 

اليهود يشكلون فئة مرحلية من املستوطنني غير  املستوطنون 

البيض، وكان السماح لهم بإقامة حكم ذاتي مبثابة جتربة قد 

تفضي، في نهاية املطاف، إلى تطورات مماثلة في الهند وفي 

غيرها. ولم تبصر خطة »الدومينيون السابع« النور، ورمبا كان 

ذلك بسبب تنامي الصعوبات السياسية التي واجهتها بريطانيا 

في الشرق األوسط. ومع ذلك، فرمبا كان فشل هذه اخلطة تعبيرًا 

عن الواقع الذي كان ينظر إلى املستوطنني اليهود في فلسطني 

اللجنة امللكية البريطانية 19٣7 )جلنة بيل(: التقسيم األول.
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على أنهم بعيدون كل البعد عن املستوطنني األوروبيني املسيحيني 

لكي يستحقوا املزايا التي حتظى بها مستعمرة من مستعمرات 

اإلمبراطورية البريطانية. 

لقد جتاوز التقسيم، بالطريقة التي ُطرح بها في العام 19٣7، 

الكولونيالية  االستيطانية  السياقات  في  أخرى  ممارسات  أي 

بني  املوازاة  التقسيم  هذا  اقترح  فقد  بعيدة.  بأشواط  األخرى 

املستوطنني والسكان األصالنيني، من خالل منح كل فئة دولة 

مستقلة لها. وبذلك، لم يكن التقسيم يعكس منوذًجا استيطانًيا 

كولونيالًيا. وال يعني هذا أن أجندة االستيطان التي اعتمدتها 

 )181( القرار  أطلق  فقد  التقسيم.  من  تستفد  لم  الصهيونية 

وحرك عملية أتاحت للصهاينة قدرًا معتبرًا من التوسع اإلقليمي، 

واالستيالء على األراضي، وإفراغها من سكانها األصالنيني وتدمير 

مناطق سكناهم وموئلهم. وجميع هذه األمور مألوفة في سياقات 

استيطانية كولونيالية أخرى. ومع ذلك، لم يكن من املمكن أن 

والذي  شرعنها،  الذي  التقسيم  خطاب  دون  األمور  هذه  جتري 

تشكل  الكولونيالية  االستيطانية  والتصورات  املخاوف  تكن  لم 

الدافع وراءه. 

‘ إثنًيا-قومًيا 
ً

التقسيم بوصفه ’حال

دارت رحاه حول  الذي  الصراع  إلى  ُينظر  يكن  لم  إن  ولكن 

والسكان  املستوطنني  بني  مواجهة  كان  لو  كما  فلسطني 

األصالنيني، فكيف كان ُينظر إليه؟ وكيف كان ميكن للتقسيم أن 

»يجترح حاًل« له؟ ميكن الوقوف على إجابة لهذين السؤالني في 

مقترحات التقسيم نفسها، والطريقة التي رسمت فيها تصورها 

لطرفّي هذا الصراع. فتقرير اللجنة امللكية اسُتهل بسرد التاريخ 

فلسطني  تناول  نقاش  وتبعه  اليهودية«،  ـ»فلسطني  ل التوراتي 

العربية باعتبارها مقاطعة منعزلة »أُهملت من التاريخ إهمااًل تاًما 

تقريًبا« منذ الفتح العربي. وتتجلى لغة االستشراق في وصف 

األرض »اجلرداء واملهجورة«، مثلما هو احلال في الثنائية الواضحة 

بني العرب »الذين يعيشون في ... املاضي« واملستوطنني الرواد 

»املثقفني وواسعي احليلة«. ولكن في الوقت نفسه، يبني التقرير 

أن معّديه لم يكونوا يرون أن يهود فلسطني يشبهون املستوطنني 

اليهود،  املهاجرون  كان  فقد  يعادلونهم.  أو  )اآلخرين(  األوروبيني 

الذين يصلون من بولندا وأملانيا، »أناًسا يعتمدون على أنفسهم 

وتقدميني، ومعظمهم يشبهون األوروبيني في مظهرهم ومعداتهم، 

إن لم يشبهوهم في عرقهم« )وقد أضفنا التأكيد باخلط املائل(. 

ويصف التقرير، وعلى سبيل إبداء اإلعجاب، البعد الكولونيالي 

في االستيطان اليهودي، غير أنه يشير مع ذلك إلى هجرة اليهود 

باعتبارها »عودة«، أو »عودة إلى الوطن«. ويعود هذا االنطباع في 

جذوره إلى وجهة النظر البروتستانتية التي ترى في فلسطني 

األرض التوراتية اجلامدة عبر الزمن، وإلى اخلطاب الذي يضفي 

اليهود بوصفهم عرًقا »شرقًيا«. كما اختار  طابًعا عرقًيا على 

التقرير، عندما تطرق إلى مستقبل »الييشوف«، أن ال يعقد مقارنة 

بني املجتمع اليهودي في فلسطني مع املستوطنني البيض في 

أفريقيا، بل مع اإلغريق في سميرنا واألشوريني في العراق. ومع 

ذلك، كان ُينظر إلى عرب فلسطني، وعلى الرغم من األوصاف 

االستشراقية الواردة أعاله، على أنهم يستحقون تقرير املصير: 

فقد كانت النخبة العربية املتعلمة توصف على أنها على قدر كاٍف 

من التقدم السياسي الذي يتيح لها أن تعتمد على نفسها. ويشير 

التقرير في جميع فصوله إلى العرب واليهود بعبارة »العرقنْي«، 

وإلى الصراع القائم بينهما على أنه صراع »القومية املتمردة«. 

وكانت املعضلة الرئيسية التي واجهت اللجنة التي أعدت التقرير 

تتمثل في كيفية ضمان احلقوق القومية الواجبة للطرف الذي 

يشكل األقلية في السيناريوهات املستقبلية: حقوق أقلية يهودية 

رح بها في العام 193٧، أي ممارسات 
ُ

لقد تجاوز التقسيم، بالطريقة التي ط

الكولونيالية األخرى بأشواط بعيدة. فقد  أخرى في السياقات االستيطانية 

اقترح هذا التقسيم الموازاة بين المستوطنين والسكان األصالنيين، من خالل 

منح كل فئة دولة مستقلة لها. وبذلك، لم يكن التقسيم يعكس نموذًجا 

اعتمدتها  التي  االستيطان  أجندة  أن  هذا  يعني  وال  كولونيالًيا.  استيطانًيا 

عملية  وحرك   )181( القرار  أطلق  فقد  التقسيم.  من  تستفد  لم  الصهيونية 

أتاحت للصهاينة قدًرا معتبًرا من التوسع اإلقليمي، واالستيالء على األراضي، 

وإفراغها من سكانها األصالنيين وتدمير مناطق سكناهم وموئلهم.
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كبيرة في دولة يهيمن عليها العرب، أو حقوق أقلية عربية كبيرة 

في دولة يهيمن عليها اليهود. 

 ،)Sir Reginald Coupland( وكان السير ريجينالد كوبالند

ُيعد  أكسفورد،  جامعة  في  الكولونيالي  التاريخ  أستاذ  وهو 

القوة الفكرية التي وقفت وراء التقرير، فهو الذي خرج بفكرة 

التقسيم وأقنع زمالءه من أعضاء اللجنة باملزايا التي ينطوي 

عليها. كما استقطب الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان ملساندة 

هذه القضية، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها معه. 

وكانت خطة التقسيم التي وضعها كوبالند تستند إلى فهم 

كندا  )في  البريطانية  الشعوب  ومييز  عرقًيا  طابًعا  يكتسب 

وجنوب أفريقيا وفي بريطانيا نفسها( التي كان أفرادها ينعمون 

بالقدرة على إيجاد حلول موحدة للنزاعات القومية، عن الشعوب 

األخرى التي لم تكن متلك هذه املوهبة. ومن بني تلك الشعوب 

العرب واليهود في فلسطني، والهندوس واملسلمون في الهند. 

وفي مطلع العقد الرابع من القرن املاضي، ألّف كوبالند تقريرًا 

مؤثرًا آخر أبدى فيه تعاطفه مع النزعة االنفصالية القومية لدى 

تقسيم  إلى  يدُع  لم  أنه  الرغم من  الهند، على  املسلمني في 

شامل فيها.10 

وفي فلسطني، وكما كان عليه احلال في الهند، كانت املشكلة 

تكمن في مسألة »األقليات«. فخالل الفترة املمتدة بني احلربني 

العامليتني في أوروبا، وجدت هذه املسألة إجابة عنها في »املعاهدات 

بشأن األقليات« التي أتينا على ذكرها أعاله، والتي تكفل حقوق 

املدنية والدولية. ولكن كان هناك توجه  األقليات في االتفاقيات 

بديل، كان يتنامى تأثيره على نحو أعظم. ومبوجب هذا التوجه، 

كان ينبغي أن تتحول الدول القومية إلى دول متجانسة إثنًيا قدر 

النزاع  يفرزها  التي  الهدامة  اآلثار  للحيلولة دون وقوع  اإلمكان، 

اإلثني. فلكي تبني نظاًما عاملًيا يتسم باالستقرار والتناغم على 

أساس الدول القومية املتجانسة، لم يكن يكفي أن تعيد ترسيم 

احلدود أو أن تنشئ دواًل جديدة: بل كان املطلوب »ترحيل السكان« 

على نطاق واسع. وقد جتسد »منع اختالط« السكان على هذا 

النحو في معاهدة لوزان، التي خرجت بحل للنزاع الذي كانت 

رحاه تدور بني تركيا واليونان من خالل »التبادل القسري« الذي 

السكان  تبادل  بشأن  ـ»االتفاقية  ل ووفًقا  إنسان.  مليونّي  طال 

اليونانيني واألتراك«، ُطرد املسيحيون األرثوذكس من تركيا إلى 

في  قبُل من حقهم  من  منها  فروا  الذين  أولئك  )وُحرم  اليونان 

العودة إليها(. وفي املقابل، ُطرد املسلمون الذين كانوا يعيشون 

لو  كما  لوزان  إلى معاهدة  ُينظر  وكان  تركيا.  إلى  اليونان  في 

وجاء  الدولية.  السياسة  دوائر  أوساط  في  جناح  قصة  كانت 

تقرير اللجنة امللكية على ذكر التبادل القسري باعتبارها منوذًجا 

ل« الذي أفرزته  »ُيسترشد به«، حيث جرى فيه »استئصال« »الدمَّ

القومية. ودعا التقرير في توصياته إلى تنفيذ سياسة مماثلة 

في فلسطني، للتأكد من أن الدولتني اليهودية والعربية لن تواجها 

مشكلة األقليات في املستقبل. 

 ،)Catriona Drew( وحسبما ورد على لسان كاتريونا درو

كان تقسيم فلسطني واحًدا من جملة من األمثلة على الدافع 

الذي حدا بالقوى العظمى إلى حل مسألة القوميات واألقليات 

من خالل وسائل راديكالية ومنهجية.11 فقد عجز النظام الذي 

إبرام  في  العامليتني  بني احلربني  الواقعة  الفترة  اعُتمد خالل 

في  القومية  النزاعات  احتواء  عن  األقليات  بشأن  املعاهدات 

العاملية  احلرب  أعقاب  وفي  عليها.  االستقرار  وإضفاء  أوروبا 

واحملامون  والدبلوماسيون  السياسات  واضعو  تبنى  الثانية، 

مبدأ الدول القومية املتجانسة، التي سيصار إلى تشكيلها من 

خالل الترحيل اجلماعي للسكان. وقد جرى تغليف هذا املبدأ 

في خطاب تقدمي وإنساني قّدم أعمال الطرد اجلماعي على 

أنها تدبير يحول دون نشوء حركات النضال واندالع النزاعات 

في املستقبل. وقد تبلورت فلسفة ترحيل السكان وُنفذت للمرة 

رت فيما بعد  األولى في أوروبا وعلى تخومها، غير أنها ُصدِّ

إلى السياق الكولونيالي في فلسطني والهند.12 

وفي العام 19٤7، عاودت جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية 

بفلسطني النظر في إمكانية التقسيم، وكان من الواضح أنها 

جلنة  سلَّمت  فقد  امللكية.  اللجنة  تقرير  في  ألهمها  ما  وجدت 

األمم املتحدة بوصف النزاع الدائر حول فلسطني كنزاع قومي 

)إذ ال يرد مصطلح االستعمار في أي موضع من التقرير(. فقد 

كان اليهود والعرب مجتمعني قوميني »يشتركان في أصولهما«، 

خطة  تخرج  ولم  السامي«.  العرق  ميثل  بقي  و»الوحيدون ممن 

التقسيم التي صدرت في العام 19٤7 بأي توصية حول الترحيل 

القسري للسكان، بل ركزت على ضرورة حماية احلقوق املدنية 

الواجبة للعرب الذين يقيمون في الدولة اليهودية العتيدة. ولكن 

في الوقت نفسه، لم تنص اخلطة على أي ضمانات أو آليات تكفل 

احلقوق القومية الواجبة لهذه األقلية العربية. ورُفع هذا التقرير في 

أواخر شهر آب 19٤7، حيث لم يكد ميضي أسبوعان بعد على 

تقسيم الهند الذي ولّد طوفاًنا من الالجئني على احلدود التي 

تفصل بني الهند اجلديدة وباكستان. ومن الصعوبة أن نعتقد أن 

الدبلوماسيني وواضعي السياسات كانوا يتوقعون أن فلسطني 

املقسمة لن تخلو من التهجير القسري الذي وسم تقسيم الهند، 

أو وسط أوروبا وشرقها بعد أن وضعت احلرب أوزارها. 
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الخالصة 

غالًبا ما يركز النقاش الذي يتناول إسرائيل / فلسطني على طرفّي 

الصراع على حساب السياق األعم. ويبدو أن هذا احلال ينطبق على 

العامني 19٣7 و19٤7،  في  عنها  اللثام  أميَط  التي  التقسيم  خطط 

والتي جرى البحث في جانب معتبر منها من زاوية الردود اليهودية 

والعربية عليها. ولكن جهات إمبريالية ودولية هي من طرحت تقسيم 

فلسطني وصاغته وتبنته في نهاية املطاف. وال ينبغي فهم التقسيم 

الذي ساد  األعم  بل في سياق االجتاه  في سياقه احمللي فحسب، 

الفترة املمتدة بني احلربني العامليتني وعمل على هندسة نظام عاملي 

يغلب عليه االستقرار ويقوم على الدول القومية في أساسه ويخلو من 

األقليات القومية كلما كان ذلك ممكًنا. وقد متخضت هذه الفلسفة التي 

بلغت أوجها من النفوذ والتأثير خالل العقد الرابع من القرن املاضي 

عن خسائر بشرية فادحة، مبا شملته من ترحيل قسري طال املاليني 

وإعادة توطينهم. وقد تبنت احلركة الصهيونية التقسيم، على الرغم 

من اعتراضها عليه في بادئ األمر، في مطلع العقد الرابع من القرن 

املاضي باعتباره سبياًل إلى إقامة الدولة ]اليهودية[. وال ينبغي النظر 

إلى هذا الواقع على أنه يعكس األيديولوجيا االنفصالية التي تهيمن 

على الصهيونية فحسب، بل يجب النظر إليه في السياق الدولي الذي 

كانت تؤدي عملها فيها أيًضا، ورمبا هذا هو األهم. 

وُتعد صياغة »القضية« الفلسطينية املفتاح الذي ييسر لنا أن 

نفهم تقسيم فلسطني في السياق العاملي. ففي نظر القوى العظمى، 

املستوطنني  بني  نزاًعا  فلسطني  حول  يدور  الذي  النزاع  يكن  لم 

األوروبيني والسكان األصالنيني غير األوروبيني. بل كان نزاًعا قومًيا بني 

مجتمعني غير أوروبيني، أحدهما مجتمع أصالني أبناؤه هم سكان 

األرض، واآلخر »أعيَد تثبيته« فيها. ويرتكز هذا التحليل على اخلطاب 

املهاجرين  بني  يساوي  أن  يستطع  لم  عرقًيا  طابًعا  اكتسى  الذي 

اليهود األوروبيني واملستوطنني املستعمرين في أفريقيا أو آسيا. وقد 

صيغت فلسطني كما لو كانت مشكلة تتمحور حول القومية، لكي 

يصار إلى حلها من خالل إنشاء السيادة اإلقليمية: إعادة ترسيم 

احلدود وترحيل السكان رغًما عنهم. وكان هذا مبثابة منطق وضع 

النزاع بشأن فلسطني على قدم املساواة مع املشاكل اإلثنية ومشاكل 

»األقليات« في شبه القارة الهندية، ووسط أوروبا وشرقها وتركيا. ورمبا 

ظلت فلسطني متثل السياق االستيطاني-الكولونيالي الوحيد الذي 

ُجرِّب فيه التقسيم. ويسود االفتراض بأن التخلف عن أخذ الروح 

الكولونيالي على  القائمة على االستيطان  الصهيونية وممارستها 

محمل اجلد كان أحد العوامل الرئيسية التي واكبت فشل التقسيم، 

خالل العقد الرابع من القرن املاضي ومنذ ذلك احلني.
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